
াই-টেক াকক ননভ কানকল্পে টগাারগল্পে বা অনুনিত 

 

 

 

গত ১৬/১১/২০১৬ তানযখ বুধফায কার ১০োয় টগাারগে টেরা প্রাল্পকয ল্পেরন কল্পে টগাারগল্পে াই -

টেক াকক ননভ কানকল্পে এক বা অনুনিত য়।  

টেরা প্রাক টভাােদ টভাকল্পরসুয যভান যকাল্পযয বানতল্পে অনুিাল্পন প্রধান অনতনথ নাল্পফ উনিত 

নিল্পরন ফাাংরাল্পদ াই -টেক াকক কর্তকল্পেয ব্যফিানা নযচারক অনতনযক্ত নচফ টাল্পন আযা টফগভ 

এননিন। 

নফল্পল অনতনথ নাল্পফ উনিত নিল্পরন ফাাংরাল্পদ াই -টেক াকক কর্তকল্পেয নযচারক যুগ্ম নচফ টভা: াানুর 

ইরাভ, তথ্য ও টমাগাল্পমাগ প্রযুনক্ত নফবাল্পগয যুগ্ম নচফ টভা: ভঞ্জুয কানদয , ফাাংরাল্পদ কনিউোয কাউনিল্পরয 

নল্পেভ এনানরষ্ট পকয উদ্দীন আর টরার , ফাাংরাল্পদ াই-টেক াকক কর্তকল্পেয উ নযচারক ানদুজ্জাভান , 

ফাাংরাল্পদ াই-টেক াকক কর্তকল্পেয গল্পফলনা কভ ককতকা নপক উদ্দীন ভ ুঁইয়া ।প্রমুখ। 
প্রধান অনতনথ তায ফক্তল্পব্য ফল্পরন , াই-টেক ননভ কাল্পনয পল্পর শুধু টদল্প নয় নফল্পদল্পয াল্পথ আভাল্পদয একটি সু-

িকক ততযী ল্পফ।  আভযা টদল্পয ৭টি টেরায় প্রনে ণ টকন্দ্র ননভ কান কল্পযনি।  মায দ্বাযা টদল্পয যুফ ভাে 

প্রনেটণয ভাধ্যল্পভ একটি নক্তারী আইটি েনফর ততযী ল্পফ।  ২০২১ াল্পরয ভল্পধ্য টদল্পয ২০ রে ভানুলল্পক 

শুধু ভাত্র আইটি খাল্পত কভ কাংিাল্পনয ব্যফিা কযা ল্পফ।  ইনতভল্পধ্য ৫১৭৫ টি নিনেোর টন্টায, ২৫ াোয যকানয 

অনপ, ৬২ াোয ২৮৮ নভনরয়ন ভানুল ইন্টাযল্পনে ব্যফায কযল্পি।  

নতনন আল্পযা ফল্পরন , ৩ রে ৫০ াোয প্রল্পপনার আইটি টকািানী , ১ াোয টযনেষ্টাি ক পেওয়যায ও আইটি 



টকািানী তানরকা ভক্ত কযা ল্পয়ল্পি।  ইউননয়ন নিনেোর টন্টাযল্পক আল্পযা উন্নত কযা উনচৎ।  নিনেোর 

ফাাংরাল্পদ গড়ল্পত ১২টি আইটি াল্পককয ননভ কাণ কাে ইনতভল্পধ্য শুরু কযা ল্পয়ল্পি।  টগাারগে য টথল্পক ভাত্র ১৬ 

নকল্পরানভোয দুল্পয দয উল্পেরায শুকতাইর ইউননয়ল্পন ১০.৬৫ একয েনভল্পত আইটি াকক ননভ কাল্পনয েন্য কাে 

শুরু কযা ল্পয়ল্পি।  

অনুিাল্পন প্রশ্নল্পতায ল্পফ ক ফক্তব্য যাল্পখন , টগাারগে টপ্রক্লাল্পফয ভানচফ তয়দ নভযাজুর ইরাভ , তফাখী 

টেনরনবল্পনয টগাারগে প্রনতনননধ টভাস্তপা োভান , টগাারগে টেরা নযল্পাে কা ক্লাল্পফয ভানচফ এভ নমুর 

খান, টগাারগে টপ্রক্লাল্পফয াল্পফক ভানচফ তয়দ মুযাদুর ইরাভ , মমুনা টেনরনবল্পনয োপ নযল্পাে কায 

টভাোল্পের টাল্পন মুন্না, দয উল্পেরায ননফ কাী অনপায টভা: োরার উদ্দীন প্রমুখ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভাগুযায় আইটি টেননাং টন্টায ননভ কাণ নফলল্পয় টনভনায 

 

 

 

ভাগুযায় আইটি টেননাং টন্টায ননভ কাণ নফলল্পয় টনভনায অনুনিত ল্পয়ল্পি। টাভফায টেরা প্রাল্পকয ল্পেরন কল্পে 

টেরা প্রাক মু.ভাবুফয যভাল্পনয বানতল্পে অনুনিত টনভনাল্পয প্রধান অনতনথ নিল্পরন তথ্য প্রযুনক্ত নফবাল্পগয 

অনতনযক্ত নচফ টাল্পন আযা টফগভ।  

নফল্পল অনতনথ নিল্পরন তথ্য প্রযুনক্ত নফবাল্পগয যুগ্ম নচফ আব্দুর কাল্পদয, ফাাংরাল্পদ াই-টেক  কাল্পকয যুগ্ম নচফ 

াানুর ইরাভ, টেরা পুনর সুায মুননবুয যভান ও ভাগুযা টপ্রক্লাল্পফয বানত যীপ আনভরুর াান। 

টনভনাল্পয ভাগুযায নফনবন্ন কল্পরে,স্কুর ও টেচ্ছাল্পফী প্রনতিাল্পনয কভ ককতকাযা উনিত নিল্পরন। 

টনভনাল্পয োনাল্পনা য়,তথ্য প্রযুনক্ত ননবকয দে েননক্ত ততযীয ভাধ্যল্পভ টদল্পক উন্নয়ল্পনয ল্পথ আল্পযা এনগল্পয় 

ননল্পত প্রনতটি টেরায় আইটি টেননাং টন্টায এফাং আইটি াকক গল্পড় টতারা ল্পচ্ছ। 

 

 

 

 

 

 



কুল্পয়ল্পে ল্পচ্ছ খুরনায ‘াইল্পেক াকক’ 

 

 

 

খুরনা প্রল্পকৌর ও প্রযুনক্ত নফশ্বনফদ্যারয় (কুল্পয়ে) কযািাল্পই নননভ কত ল্পচ্ছ কানিত াই-টেক াকক। ভঙ্গরফায (১৫ 

নল্পবম্বয) নফল্পকর ৩োয় নফশ্বনফদ্যারল্পয়য বাকল্পে এ নফলল্পয় একটি ভল্প াতা স্মাযক োেয ও টটি স্তান্তয কযা 

য়। 

কুল্পয়ে এয েনাংল্পমাগ নফবাল্পগয টকন অনপায ভল্পনাে কুভায ভজুভদায োেনযত এক টপ্র নফজ্ঞনিল্পত এ 

তথ্য োনাল্পনা য়। 

াই-টেক াকক কর্তকল্পেয ব্যফিানা নযচারক (অনতনযক্ত নচফ) টফগভ টাল্পন আযা এননিন এফাং কুল্পয়ল্পেয 

টযনেস্ট্রায (বাযপ্রাি) নে এভ নদুর আরভ ননে ননে প্রনতিাল্পনয ল্পে ভল্প াতা স্মাযল্পক োেয কল্পযন। 

এ ভয় নফশ্বনফদ্যারল্পয়য বাই-চযাল্পিরয প্রল্পপয ি. মুােদ আরভগীয , নফশ্বনফদ্যারল্পয়য নিনবৃন্দ, ইননেটিউল্পেয 

নযচারক, নফনবন্ন নফবাল্পগয নফবাগীয় প্রধানগণ , নযচারকগণ াই-টেক াকক াংনিষ্ট নেক ও কভ ককতকাগণ 

উনিত নিল্পরন। অনুিাল্পন াই-টেক াকক াংনিষ্ট নফনবন্ন নফলয় ননল্পয় আল্পরাচনা য়। 

এযয াই -টেক াকক কর্তকল্পেয ব্যফিানা নযচারক টফগভ টাল্পন আযা াল্পককয েন্য ননধ কানযত িান 

নযদ কল্পন মান। এ ভয় নফশ্বনফদ্যারল্পয়য বাই-চযাল্পিরয প্রল্পপয ি. মুােদ আরভগীয াংনিষ্টযা তায াল্পথ 

নিল্পরন। 

াই-টেক াকক কর্তকল্পেয ব্যফিানা নযচারক টফগভ টাল্পন আযা ফল্পরন , নগনগযই াল্পককয ননভ কাণ কাে শুরু 

ল্পফ। প্রল্পকৌর নোয অন্যতভ নফদ্যাীঠ কুল্পয়ল্পে াককটি নননভ কত ওয়ায় এয সুপল্পরয নফলল্পয় আভযা নননিত। 



এ প্রল্পঙ্গ কুল্পয়ে নবন প্রল্পপয ি. মুােদ আরভগীয ফল্পরন , াই-টেক াকক নননভ কত ল্পর এটি কুল্পয়ে , খুরনা 

ভগ্র ফাাংরাল্পদল্পল্পক নিনেোর ফাাংরাল্পদল্প নযণত কযায ল্পথ আল্পযা একধা অগ্রয কযল্পফ। নো , গল্পফলণা 

টভধাফীল্পদয কভ কাংিাল্পন াই-টেক াকক অগ্রণী ভূনভকা যাখল্পফ। 

এয আল্পগ IT/ITES Industry need analysis with relevant stakeholder’ 

নফলয়ক ীল কক টনভনায ভঙ্গরফায খুরনা ানককে াউ ল্পেরন কল্পে অনুনিত য়। টনভনাল্পয প্রধান অনতনথ 

নিল্পরন ফাাংরাল্পদ াই-টেক াকক কর্তকল্পেয ব্যফিানা নযচারক ও অনতনযক্ত নচফ টাল্পন আযা টফগভ। 

টনভনাল্পয বানতে কল্পযন খুরনা টেরা প্রাক নােমুর আান। এল্পত অন্যাল্পন্যয ভল্পধ্য উনিত নিল্পরন াই -

টেক াকক কর্তকল্পেয নযচারক ও যুগ্মনচফ ভনজুয কানদয এফাং অনতনযক্ত টেরা প্রাক (নো ও আইনটি) 

নগয়া উনদ্দন। অনুিান নযচারনা কল্পযন াই -টেক াকক কর্তকল্পেয নযচারক (কানযগযী) ও যুগ্মনচফ াানুর 

ইরাভ। টনভনাল্পয খুরনা নফবাগীয় ও টেরা ম কাল্পয়য কভ ককতকা , আইটি প্রনতিাল্পনয নইও আইটি াংনিষ্ট 

ব্যনক্তফগ ক উনিত নিল্পরন। 

টনভনাল্পয োনাল্পনা য় আইটি ও আইটিএ টক্টল্পয ব্যাক কভ কাংিাল্পনয ভাধ্যল্পভ আথ ক-াভানেক মৃনি অেকল্পনয 

রল্পেয যকায ২০১০ াল্পর ফাাংরাল্পদ াই -টেক াকক কর্তকে প্রনতিা কল্পয। যকাল্পযয কানিত এ রেয 

ফাস্তফায়ল্পন এইচটিন কর্তকল্পেয আওতায় াযাল্পদল্প নফনবন্ন প্রকে গ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ ২৮টি িাল্পন (টেরা ও নফবাল্পগ) 

আইটি াকক, াই-টেক াকক, আইটি টেননাং এন্ড ইননকউল্পফন টন্টায িান কযা ল্পচ্ছ। 

বায় আল্পযা োনাল্পনা য় , টদল্পয প্রনতটি টেরায় আইটি াকক িাল্পনয অাং নল্পল্পফ প্রথভ ম কাল্পয় টগাারগে , 

ভয়ভননাং, োভারপুয, ঢাকায টকযাণীগে , কুনভল্লা, চট্টগ্রাভ, কক্সফাোয, যাংপুয, নাল্পোয, নল্পরে, ফনযার ও 

খুরনা টেরায় খুরনা প্রল্পকৌর ও প্রযুনক্ত নফশ্বনফদ্যারল্পয় আইটি নবল্পরে প্রনতিায রল্পেয ১২টি প্রকে গ্রণ কযা 

ল্পয়ল্পি। খুরনায় কুল্পয়ে প্রদত আে একয োয়গায ওয আইটি নবল্পরে িানত ল্পফ। এখাল্পন অথ কায়ন কযল্পফ 

নফশ্বব্যাাংক এফাং বাযল্পতয একটি প্রনতিান। এিাড়াও াযাল্পদল্প ভ্রাম্যভাণ ফাল্পয াাল্পে শুধুভাত্র টভল্পয়ল্পদয 

প্রনেল্পণয উল্পদ্যাগ টনওয়া ল্পয়ল্পি এফাং প্রনতটি টকাল্প ক ২৫ েন প্রনেণাথী অাংগ্রল্পণয সুল্পমাগ াল্পফ। প্রথভ 

ম কাল্পয় খুরনা ও ফনযার নফবাল্পগ একটি ফাল্প এ প্রনেণ টদওয়া ল্পফ। 

 

 

 

 

খুরনায় আইটি নে নফলয়ক টনভনায 

 

খুরনায় ‘আইটি/আইটিইএ নল্পেয াংনিষ্ট টেক টাল্ডাযল্পদয ল্পঙ্গ নফল্পিলণ’ নফলয়ক টনভনায অনুনিত ল্পয়ল্পি। 

ভঙ্গরফায (১৫ নল্পবম্বয) খুরনা ানককে াউল্পেয ল্পেরন কল্পে নদনব্যাী এ টনভনায অনুনিত য়। 

এল্পত প্রধান অনতনথ নল্পল্পফ উনিত নিল্পরন ফাাংরাল্পদ াই -টেক াকক কর্তকল্পেয ব্যফিানা নযচারক ও 

অনতনযক্ত নচফ টাল্পন আযা টফগভ। 

টাল্পন আযা টফগভ ফল্পরন , টদল্পক ২০২১ াল্পরয ভল্পধ্য ভধ্যভআল্পয়য টদল্প উন্নীত কযল্পত ল্পর ২০২০ াল্পরয 

ভল্পধ্য আইটি টক্টল্পয ২০ রাখ ভানুল্পলয কভ কাংিাল্পনয ব্যফিা কযল্পত ল্পফ। আইনটি নল্পেয ব্যাক প্রাল্পয 

অফকাঠাল্পভা ননভ কাণ, প্রল্পণাদনায টদওয়া, টদন-নফল্পদন উল্পদ্যাক্তাল্পদয ল্পঙ্গ ভল্প াতা স্মাযক ই, দে ভানফিদ 

ততনযয প্রনেণ প্রদান আইনটি িনককত গল্পফলণা ও উন্নয়ল্পনয রল্পেয কাে কযল্পি াইল্পেক াকক কর্তকে। 



এফ উল্পদ্যাগ ফাস্তফানয়ত ল্পর আইনটি খাল্পত নফপুর কভ কাংিান সৃনষ্ট ল্পফ এফাং ২০২০ াল্পরয ভল্পধ্য াঁচ নফনরয়ন 

িরায যপতানন আল্পয়য রেযভাত্রা অনেকত ল্পফ। 

আইনটি টক্টল্পযয ফতকভান কাম কক্রল্পভয ানফ কক নযনিনত তুল্পর ধল্পয নতনন আযও ফল্পরন , আভাল্পদয টদল্পয তরুণ 

েনল্পগািী অতযন্ত ল্পেটিব ভাননকতায। এই ম্ভাফনাল্পক কাল্পে রাগাল্পত ল্পফ, তাল্পদয উদ্বুি কযল্পত ল্পফ। 

খুরনা টেরা প্রাক নােমুর আান বানতল্পে ও াইল্পেক াকক কর্তকল্পেয নযচারক (কানযগযী) ও 

যুগ্মনচফ টভা. াানুর ইরাভ নযচারনায় টনভনাল্পয উনিত নিল্পরন াকক কর্তকল্পেয নযচারক ও যুগ্মনচফ 

ভনজুয কানদয এফাং অনতনযক্ত টেরা প্রাক (নো ও আইনটি) টভা. নগয়া উনদ্দন। এিাড়া নফবাগীয় ও টেরা 

ম কাল্পয়য কভ ককতকা, আইটি প্রনতিাল্পনয নইও  আইটি াংনিষ্ট ব্যনক্তযা। 

টনভনাল্পয োনাল্পনা য়- আইটি/আইটিএ টক্টল্পয ব্যাক কভ কাংিাল্পনয ভাধ্যল্পভ আথ ক-াভানেক মৃনি অেকল্পনয 

রল্পেয যকায ২০১০ াল্পর ফাাংরাল্পদ াই-টেক াকক কর্তকে প্রনতিা কল্পয। যকাল্পযয কানিত এ রেয 

ফাস্তফায়ল্পন এইচটিন কর্তকল্পেয আওতায় াযাল্পদল্প নফনবন্ন প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ২৮টি িাল্পন (টেরা ও নফবাল্পগ) 

আইটি াকক, াইল্পেক াকক, আইটি টেননাং অযান্ড ইননকউল্পফন টন্টায িান কযা ল্পচ্ছ। 

এল্পত আযও োনাল্পনা য় , টদল্পয প্রনতটি টেরায় আইটি াকক িাল্পনয অাং নল্পল্পফ প্রথভ ম কাল্পয় টগাারগে , 

ভয়ভননাং, োভারপুয, ঢাকায টকযানীগে , কুনভল্লা, চট্টগ্রাভ, কক্সফাোয, যাংপুয, নাল্পোয, নল্পরে, ফনযার ও 

খুরনা টেরায় খুরনা প্রল্পকৌর ও প্রযুনক্ত নফশ্বনফদ্যারল্পয় আইটি নবল্পরে প্রনতিায রল্পেয ১২টি প্রকে াল্পত টনওয়া 

ল্পয়ল্পি। 

নফশ্বব্যাাংক এফাং বাযল্পতয একটি প্রনতিাল্পনয অথ কায়ল্পন খুরনায় কুল্পয়ে প্রদত আে একয োয়গায ওয আইটি 

নবল্পরে িানত ল্পফ। 

এিাড়াও াযাল্পদল্প ভ্রাম্যভাণ ফাল্পয াাল্পে শুধুভাত্র টভল্পয়ল্পদয প্রনেল্পণয উল্পদ্যাগ টনওয়া ল্পয়ল্পি এফাং প্রনতটি 

টকাল্প ক ২৫ েন প্রনেণাথী অাং টনওয়ায সুল্পমাগ াল্পফ। প্রথভ ম কাল্পয় খুরনা ও ফনযার নফবাল্পগ একটি ফাল্প এ 

প্রনেণ টদওয়া ল্পফ। 

 


